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AUGUST 2017

מכוניות  HOBAOמוכנות לנסיעה

HYPER SS

HYPER VS 1/8

סטאדיום טראק מקצועי 4X4

באגי מקצועי 4X4
מחיר

₪ 2750.-

מחיר

₪ 2900.-

מהירות

 70קמ"ש

מהירות

 70קמ"ש

מנוע

 5.0סמ"ק

מנוע

 5.0סמ"ק

התנעה

סטרטר ידני

התנעה

סטרטר ידני

שלט

2.4 GHZ

שלט

2.4 GHZ

HYPER VT

HYPER MT PLUS

רכב כביש - 4X4ע 2הילוכים

מונסטר טראק - 4X4ע 2הילוכים
מחיר

₪ 3150.-

מחיר

₪ 2900.-

מהירות

 70קמ"ש

מהירות

 100קמ"ש

מנוע

 5.0סמ"ק

מנוע

 5.0סמ"ק

התנעה

סטרטר ידני

התנעה

סטרטר ידני

שלט

2.4 GHZ

שלט

2.4 GHZ

55077-1 JATO 3.3 - 1/10

סטדיום טראק 2X4

מהירות 100 :קמ"ש

סטרטר חשמלי כולל סוללה

מנוע  3.3סמ"ק

₪ 2250.-

GS S.U.T. CE MONSTER 1/8

מונסטר טראק 4X4

מהירות 70 :קמ"ש

התנעה ידנית

מנוע  4.0סמ"ק

₪ 2250.-

אביזרי התנעה למכוניות

אביזרי צביעה וחופות תוצרת PARMA
צבע אקרילי  FASCOLORאו  PREMIUMאריזה  60מ"ל

25.-

זוג לשטח  LOUISEדגם  PIRATE, PIONEERאו  HORNETסוג SOFT

80.-

מתאם (גלגל) התנעה לסטרטר למכונית Anderson

גלגלים למכוניות 1/8

50.-

מתנע פול-סטרט למנועי GS .21-.25

160.-

מתנע פול-סטרט למנועי force.21 - GS.18 black head

150.-

ארגז התנעה אוניברסאלי כולל סטרטר ל 12V

450.-

מתאם התנעה חשמלית למנוע ( HOBAOלא כולל מנוע ומוט)

מסנני אוויר ודלק למכוניות

75.-

סט הסבה להתנעה חשמלית למנועי ( HOBAOללא סוללה ומטען)

250.-

30.-

מנוע רוטו-סטארט תוצרת  ,GSללא מצבר ,ציר ומתאם.

225.-

מסנן אוויר כפול למכוניות 1/10

30.-

סט רוטוסטארט כולל מוט התנעה ומתאם למנוע

320.-

ספוג חלופי למסנן דלק  OSמשומן

16.-

סט הסבה לרוטוסטרט  GSכולל מצבר  7.2V 2.5AHומטען

520.-

פילטר דלק אלומיניום עם תושבת

שמן לפילטר אוויר אדום  25סמ"ק

12.-

שמן לפילטר אוויר  HOBAOאריזה  30סמ"ק

31.-

כלים מיוחדים למכוניות

אביזרים שונים למכוניות

מספריים לחופות

30.-

סיכות לחופה  8( 1/18יחידות)

12.-

מפתח צלב לפלג ולגלגלים מיוחד למכוניות

28.-

סיכות לחופה  6( 1/10יחידות)

15.-

כלי להרכבת קלאצ' מפלסטיק SUPER FLIYING

22.-

18.-

כלי להרכבת קלאצ' ממתכת SUPER FLIYING

50.-

שמן סיליקון  GSלבולם זעזועים ,צמיגות  100עד 800

גודל  60סמ"ק

30.-

מקדד קוני לחופות 3 ,עד  14ממ

70.-

שמן סיליקון  GSלדיפרנציאל ,צמיגות  1000עד 7000

גודל  60סמ"ק

30.-

מד חום דיגיטאלי קבוע על המכונית ,מסוק או טיסן תוצרת PL

75.-

40.-

מד חום  Duratraxאינפרה אדום

מגן אבק למפסק תוצרת GS

10.-

בקבוק תדלוק  1/2ליטר

חיבור סיליקון לצינור תהודה GS 1/10

20.-

אקדח תדלוק תחרותי למכוניות  - 1/8מהיר ונקי

צינורית מיוחדת לאנטנה עם מגן בקצה תוצרת GS

12.-

HOBAO Wheelie Wheel Set for MT-PLUS

56.-

סיכות לחופה  6( 1/8יחידות)

שמן סיליקון  GSלדיפרנציאל ,צמיגות 10,000

גודל  60סמ"ק

180.30.150.-

)(25X150

מסוקי דלק תוצרת  HIROBOואביזרים
אביזרים וכלים מיוחדים למסוקים

SDX

מחיר

.37 ARTF

₪ 2500

חיבור רחוק לפלג ,מיוחד למסוקים ולטיסנים ()SF

35.-

.50 KIT

₪ 2000

פילטר דלק דו כיווני (הזנה ותדלוק) כולל תושבת ופקק

25.-

מסוק אווירובטי למנוע  .37או .50
קוטר 1248/1346 :מ"מ

אורך 1220 :מ"מ

מנוע 6.1 :סמ"ק .37 -

משקל 3400 :גרם

Turbulence D3
מנוע 15 :סמ"ק .91 -

גרסה  ARTF .37כולל מנוע  O.S. 37 SZHלהבים ומשתיק

מסוק אווירובטי  3Dלמנוע .90
קוטר 1600-1520 :מ"מ

משקל 4900 :גרם

₪ 7000

חופות למסוקים תוצרת HIROBO

Bell Jet Ranger
חופה פיברגלס ל Shuttle+2

מיכל ציפה ל  3Dתוצרת HIROBO

110.-

מתאם התנעה  Hiroboמקורי כולל מיסב חד כווני

220.-

צינור תהודה  H-Pipeלמנועי .50

250.-

צינור תהודה  H-Pipeלמנועי .90

350.-

להבים עץ  Hiroboל  Shuttleאו  SDX37אורך  550מ"מ

140.-

סט להבים ראשיים פייבר  Fun Keyלמסוק  .50אורך  600מ"מ

250.-

מגן מגלשיים סיליקון תוצרת  GSלמסוקי  30או 60

30.-

ריפוד למקלט מיוחד למסוקים סגירת  Velcroתוצרת SF

20.-

מחזיק להבים ספוג למסוקי  50 ,37או 91

20.-

אביזרים וכלים מיוחדים למסוקים

₪ 1500

ג'ירו Futaba GY430

Nova 4
חופה פיברגלס ל Freya 91

₪ 2000

9

מחיר
550.-

 GT5ג'ירו  3Gתוצרת  THUNDER TIGERלמסוקי פלייברלס

870.-

ג'ירו  3צירים לקואד קופטר תוצרת  O.S.דגם OGY341

1250.-

מכשיר למדידה והשוואת אורך מוטות היגוי  PUSH PULLתוצרת SF

180.-

פלייר מיוחד לBall Link-

100.-

